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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou první letošní číslo obecního
zpravodaje, který vás informuje o naší obci již pětadvacátý rok. Obec má nové zastupitelstvo. Zákonitě si občané volí nové mladší zastupitele, novou
generaci. K podobné výměně z podobného důvodu dochází i u našeho zpravodaje. Tímto číslem se
s vámi, našimi čtenáři, loučím jako šéfredaktor, ale
se Štengaráčkem se loučit nehodlám. Rád se budu
podílet na různých článcích a informacích především o historii a tradicích naší obce. Přeji si, aby
Štengaráček nadále byl časopisem, který srozumitelnou formou bude informovat staré, mladé, rodáky i příznivce naší obce. Nejen o tom, co se vybudovalo a co se plánuje, ale aby se věnoval i historii obce, vyhledával významné rodáky a dobře pre-

zentoval úspěchy ve sportu,
kultuře i společenské činnosti.
V tomto čísle najdete všechny obvyklé rubriky. Co všechno se v obci podařilo dodělat,
co nás čeká. Co se připravuje.
Fotografií je tolik, že jme museli provést určitý výběr. Těší nás ohlasy čtenářů
třeba na fotohádanky. Jsme rádi za příspěvky z našich škol, za úspěchy sportovců i za činnost spolků
a organizací. Hlavně nám pište. Některé významné akce z poslední doby jsme z časových důvodů
omezili jen na krátkou zprávu a fotky. Těšíme se na
vaše příspěvky a náměty. S přáním hezkého jara
se loučí
Josef Zelinka

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí nového roku
uteklo jako voda a všichni již
netrpělivě očekáváme příchod
jara. Začátek roku byl jako obvykle bohatý na společenské
události. Plesy, zabíjačka, kolová. Myslím, že se všechny tyto
společenské události vyvedly a hosté byli vždy spokojeni.
Spolupořadatelem obecní zabíjačky byl tentokrát oddíl kopané. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří
se na této vydařené akci podíleli. Poděkovat bych chtěl všem
pořadatelům ostatních společenských akcích a také pořadatelům velké sportovní akce,
kterou je Mezinárodní turnaj
v kolové. Díky televizním přenosům z tohoto turnaje na ČT
Sport jsou Šitbořice známé nejen v blízkém okolí.
V minulém čísle jsem vás informoval o připravovaných stavebních akcích. Podle plánu se
právě začíná se stavbou inženýrských sítí za školou. Tato
akce potrvá až do podzimu. Pak
teprve budou moci stavebnístrana 2
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ci začít se stavbami rodinných
domků. Přesnější termín dokončení sdělím v příštím vydání, neboť takovýto druh stavby
je značně závislý na počasí. Důležité pro obec je to, že se nám
podařilo tuto veřejnou zakázku vysoutěžit o 7 mil. korun levněji, než byla její předpokládaná cena. Zakázku vyhrála společnost Inženýrské stavby Brno.
Výsledná cena činí 21 511 110,Kč. Další zakázkou, kterou jsme
soutěžili, byla oprava místních
komunikací. Jedná se o položení nového asfaltového povrchu
tam, kde dříve vedla objížďka,
když se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let budovala nová kanalizace a silnice
na ulici Nikolčická. To znamená
za zahradami ulice Nikolčické
až po ul. Tocháčkovu. Součástí této zakázky je také položení nového asfaltového povrchu
v místech od hasičské zbrojnice
po horní hospodu. Tuto veřejnou
zakázku vyhrála společnost
Strabag a.s. a vysoutěžili jsme ji
o 1 mil. Kč levněji, než byla její
předpokládaná hodnota. Vý-

sledná cena
činí 2 816
896,Kč.
Obě vozovky by měly
být
hotovy do konce dubna tohoto roku.
Vzhledem k tomu, že jsme tyto
dvě zakázky vysoutěžili s takovou úsporou, tak si zřejmě nebudeme muset brát plánovaný
úvěr ve výši 5 mil. Kč. Dále bych
vás chtěl informovat o tom, že
již konečně byl zprovozněn na
budově zdravotního střediska bankomat. Doufám, že bude
hojně využíván tak, abychom
nemuseli doplácet na jeho provoz. Tímto bych chtěl požádat
ty, kteří mají výběry v bankomatech zdarma, aby ho používali
častěji, třeba po menších částkách. Pro ty, kteří mají výběry
v cizích bankomatech zpoplatněny, to možná bude inspirací pro úpravu svých podmínek,
nebo ke změně banky.
Rekonstrukce bývalého kadeřnictví na lékárnu je již v plném proudu. Stavba by měla
být dokončena na konci dub-
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na. Poté by se měla neprodleně udělat nová fasáda, která nebyla součástí rekonstrukce. V minulém vydání jsem vám
také slíbil, že vám sdělím podmínky provozování a využívání
sociálního zařízení na místním
hřbitově. Zatím to funguje tak,
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že pozůstalí si mohou bezplatně na obci zapůjčit klíče a před
pohřbem toto zařízení odemknout. Po skončení pohřbu provedou úklid, zamknou a vrátí
klíče na obci. Čistící prostředky
jsou k tomuto účelu uloženy ve
skladu této budovy.

Vážení spoluobčané, to je
to nejdůležitější, co jsem vám
chtěl na konci prvního čtvrtletí sdělit. Přeji vám vše dobré
a krásné jaro, které se již nezadržitelně blíží.
Antonín Lengál
starosta

ZPRÁVY Z OBCE
Rada obce se koncem loňského roku a začátkem letošního roku zabývala těmito body:
Na žádost pana Lukáše Brzosky rada obce
schválila výpověď dohodou z nájmu bytu v domě
na ul. Nikolčická 531, Šitbořice, a to k 31. 1. 2019.
Rada obce projednala a schválila žádost pana
Jiřího Nevídala, velitele jednotky SDH Šitbořice,
o odměny pro 22 členů zásahové jednotky SDH
Šitbořice ve výši 1150 Kč/osobu za vzornou a obětavou práci v roce 2018.
Rada obce schválila plán inventur za rok 2018.
Dále schválila výsledek výběrového řízení na
dodávku sypače pro zimní údržbu a na dodávku stroje a příslušenství pro zimní a letní údržbu
a pověřila starostu obce podpisem kupních smluv.
Dne 18. 12. 2018 rada obce schválila rozpočtové opatření č. 12
Rada obce projednala a schválila záměr výpůjčky místnosti v sokolovně hudební skupině Na
2 fáze na dobu 2 let.
Rada obce projednala žádost a schválila pronájem bytu Nikolčická 531, Šitbořice,
pro pana Radima Košvicu a Terezu Fraňkovou
do 31. 7. 2021
Rada obce projednala a schválila žádost pana Ing.
Pavla Halase o prominutí nájmu sokolovny v době
pořádání turnaje ve stolním tenise 5. a 6. 1. 2019.
Rada obce schválila pronájem Novodvorského
rybníka MO MRS Hustopeče za cenu 7.500 Kč/rok
na dobu 4 let za podmínek dle smlouvy.
Rada obce schválila plán odpisů na rok 2019
pro Mateřskou školu Šitbořice 71.556 Kč a Základní školu Šitbořice 436.894 Kč.
Rada obce schválila návrh rozpočtu na rok
2019 pro Mateřskou školu Šitbořice a Základní
školu Šitbořice.
Rada obce schválila návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Šitbořice a Základní školy
Šitbořice.
Rada obce projednala žádost a schválila poskytnutí finanční podpory TJ Sokol Šitbořice ve
výši 49.000 Kč na rok 2018.
Rada obce schválila mandátní smlouvu na in-

ženýrskou činnost k výstavbě
lékarny v hodnotě 45.000 Kč.
Rada obce schválila cenovou nabídku na zhotovení kovové branky na hřbitově ve
výši 33.200 Kč bez DPH od firmy Umělecká kovárna Vytopil
s.r.o., Telnice.
Rada obce schválila zadávací podmínky pro
výběr zhotovitele stavby na inženýrské sítě pro
výstavbu rodinných domů za školou.
Rada obce schválila zadávací podmínky pro
výběr zhotovitele na rekonstrukci lékárny.
Dne 14. 1. 2019 rada obce schválila rozpočtové
opatření č. 1.
Rada obce schválila výpůjčku místnosti v sokolovně na dobu 2 let pro hudební skupinu Na 2
fáze v zastoupení Václavem Lengálem.
Rada obce schválila záměr na pacht pozemků
pro Zemax Šitbořice v celkové výměře 31,2278 ha
za cenu 109.297 Kč na dobu neurčitou.
Rada obce projednala žádosti a schválila dotace na rok 2019:
pro ZUŠ Klobouky u Brna ve výši 5.000 Kč.
pro Moravský rybářský svaz, Pobočný spolek
Hustopeče, ve výši 12.000 Kč
pro Myslivecký spolek Šitbořice ve výši 15.000 Kč
pro TJ Sokol Šitbořice ve výši 49.000 Kč
pro Jezdecký klub Kaverto na pořízení mobilního přístřešku pro koně ve výši 20.000 Kč
pro Diakonii Betlém Klobouky u Brna ve výši
5.000 Kč
pro Domovinku Němčičky ve výši 5.000 Kč
Rada obce projednala žádost a schválila finanční příspěvek na ceny pro hráče na mezinárodním turnaji v kolové konaném 23. 2. 2019 ve
výši 3.000 Kč.
Rada obce zamítla žádost o finanční příspěvek
pro Malovaný kraj z. s.
Rada obce vzala na vědomí Zprávu komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Šitbořice - odloučené oddělení výdejny léčiv a zdravotnických prostředků“. Rada obce
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schválila vyloučení uchazeče MAŠA – STAVBY s.r.o.
Měnín z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace.
Rada obce schválila pořadí posuzovaných nabídek a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem, kterým je Pavel Relich,
Šitbořice.
Rada obce projednala zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek výběrového řízení IS k plánovaným RD – Šitbořice a na základě doporučení
výběrové komise schválila vítěze výběrového řízení Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. s nabídkovou cenou za zhotovení 21.511.110 Kč a pověřila
starostu obce podpisem smlouvy.
Rada obce projednala a schválila smlouvu č.
1030048596/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro přípojku NN s firmou E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice.
Rada obce projednala a schválila smlouvu
o výpůjčce bankomatu od firmy Pherro Praha cz,
a.s. a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
Také schválila výpůjčku nebytových prostor
o výměře 8 m2 ve vestibulu od hl. vchodu do zdr.
střediska Šitbořice pro firmu Pharro Praha cz, a.s.
k umístění bankomatu od FIO Banky.
Rada obce schválila smlouvu o zemědělském
pachtu č. 1092/2018 se Zemaxem Šitbořice, a.s.
o výměře 31,2278 ha za částku 109.297 Kč.

Rada obce schválila opravu kouřovodů u bytů
na ZŠ v hodnotě 56.200 Kč.
Rada obce schválila dodatek č. 2 ke smlouvě
o pachtu a provozování vodovodu firmou Vodárenská, a.s.
Rada obce projednala a schválila finanční dar
v hodnotě 2.000 Kč na činnost na rok 2019 pro
Svaz tělesně postižených, z.s. Hustopeče u Brna.
Obec Šitbořice obdržela poděkování od Diakonie Betlém Klobouky u Brna za podporu ze sbírky Živý betlém, kdy k 31. 12. 2018 obdržela částku 29.735 Kč, která přispěje k vybudování Domova
Betlém v Kloboukách u Brna.
Rada obce schválila účetní závěrku Mateřské
školy Šitbořice a Základní školy Šitbořice za rok 2018.
Rada obce schválila zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018
v Mateřské i Základní škole Šitbořice.
Dne 18. 2. 2019 rada obce schválila rozpočtové
opatření č. 2.
Rada obce projednala žádost Mysliveckého
spolku Šitbořice o příspěvek na opravu podlahy na
hájence a schválila částku 15.000 Kč.
Rada obce schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330052897/002 s E.ON Distribuce, a.s. Č. Budějovice a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy.
Jarmila Cagášková, místostarostka

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V ROCE 2018
V roce 2018 se narodily
tyto děti:
Valoušková Zuzana, Zelinka
Rostislav, Zoubek Adam, Di Lenardo Vanessa, Lengál Václav,
Sáček Daniel, Němečková Romana, Kurdiovský Jiří, Tihlaříková Eliška, Nevídal David, Šodek
Matyáš, Formann Matěj, Kaňa
Alfred, Kaňová Barbora, Marková Anežka, Brzoska Tomáš, Benýšek Lukáš, Svobodová Rozá-

lie, Ryzá Amálie, Kleinová Tamara, Konečný Samuel, Divácký
Adam, Krejčiřík David, Červeňák
Nikolas, Němečková Lucie, Zavadilová Linda, Konečná Nikol,
Zelinková Linda, Urbánek Michal, Chvátalová Gabriela
V roce 2018 zemřeli
tito občané:
Vozdecká Ludmila, Drabálek Ladislav, Steinbocková Ma-

rie, Ryšavý Zdeněk, Kokešová
Vlasta, Jelínek Antonín, Rechová Zdeňka, Kleinová Jindřiška,
Vozdecký Václav, Kaňová Marie, Vozdecká Emilie, Tihlaříková
Eva, Steinbock Miroslav, Metelková Marie, Kříž Zdeněk, Fašina Antonín, Viktorinová Františka, Halasová Marie, Čačka Robert, Kupka Petr, Vozdecký Petr,
Kaňová Vladimíra, Běloušková
Marie

EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2018
Narodilo se
Zemřelo
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Stav obyvatel k 31. 12. 2018
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muži

ženy

16
10

14
13

celkem

30
23
22
37
2016

Uzavřeno manželství celkem
16
Před obecním úřadem
8
Před církví římskokatolickou
8
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NAŠICH
NEJSTARŠÍCH OBČANŮ V ROCE 2019
101 let

Matuška Jan

96 let

Vozdecký František, Nevídalová Marie

93 let

Fraňková Božena

92 let

Zoubková Marie, Zoubková Pavlina, Tihlaříková Anežka

90 let

Valíčková Marie, Foretníková Antonie, Konečná Anna, Tihlaříková Marie

85 let

Němečková Marie, Němeček Oldřich, Srbová Blažena, Tomková Františka,
Němečková Jenovéfa

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROBÍHAJÍCÍ REVIZI
KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU V K. Ú. ŠITBOŘICE
V souladu s ustanovením §
35 odst. 1 zákona č.256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla v katastrálním
území Šitbořice zahájena Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, Katastrálním pracovištěm
Hustopeče (dále jen katastrální úřad) revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným
stavem v terénu (dále jen „revize“). Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny v § 43
vyhlášky č. 357/2018 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, (katastrální
vyhláška). Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.
Zaměstnanci
katastrálního
úřadu nejprve porovnají katastrální mapu s ortofotem, poté pochůzkou v terénu zjistí skutečný
stav, který pak porovnají se stavem evidovaným. V případě potřeby zaměstnanci projednají zjištěný stav s vlastníky nemovitostí.
Předmětem revize jsou především
zápisy staveb, druhů pozemků
a způsobu využití pozemků, typů
staveb a způsobu využití staveb.
Pro každý zjištěný nesoulad
vyhotoví katastrální úřad přílo-

hu protokolu o výsledku revize
údajů katastru nemovitostí. Pokud daný nesoulad vyžaduje řešení nesouladů s dalšími orgány
veřejné moci (dále jen OVM), tj.
obec, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
či orgán územního plánování, zasílá katastrální úřad přílohu příslušnému OVM k vyjádření. Poté
se zaměstnanci katastrálního
úřadu vrací zpět do terénu a každého vlastníka dotčeného šetřením osobně seznamují s výsledkem revize, projednávají postup
odstranění nesouladu a popřípadě stanovují termín pro odstranění nesouladu. Vlastníky s trvalým pobytem mimo katastrální
území, ve kterém revize probíhá,
vyzývá katastrální úřad k jednání
písemně na adresu jejich trvalého pobytu.
Informace o nedořešených nesouladech v průběhu revize se
zveřejní na internetových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz) prostřednictvím aplikace Nahlížení
do katastru nemovitostí.
Součástí revize je, mimo jiné,
i slučování parcel stejného vlastníka a stejného druhu pozemku,
které tvoří souvislý celek.
V důsledku revize může tedy

dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je povinen za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo
dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, ve kterém tyto
změny nastaly.
Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. V zájmu
vlastníka by však mělo být, aby
se revize na výzvu katastrálního
úřadu účastnil, protože jeho účast
napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Vlastník tím
může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením
daňových, stavebních, katastrálních a dalších předpisů.
Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem vlastnictví žádné
nesoulady, revizi katastru ve Vaší
obci nemusíte ani zaznamenat.
Katastrální úřad předem děkuje všem vlastníkům nemovitostí
a občanům obce Šitbořice za jejich
vstřícnost a součinnost při jednáních v rámci výše uvedených činností při revizi operátu.
Ing. Pavel Odstrčil
ředitel Katastrální pracoviště
Hustopeče
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NOVINKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI:
ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
Od února 2019 došlo ke zvýšení příspěvku na
péči o osoby blízké a o lidi s postižením. Konkrétně se jedná od 1. dubna 2019 o navýšení příspěvku u IV. stupně, tedy lidí s nejtěžším postižením,
o 6 000 Kč na celkovou částku 19 200 Kč měsíč-

ně. A dále od 1. července 2019 o navýšení příspěvku u III. stupně, těžce postižených osob, z 8 800 Kč
na 12 800 Kč, u dětí na 13 900 Kč.
Mgr. Lenka Trojaková, Bc. Martina Škývarová, DiS.
(Girasole, z. s., Hustopeče)

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
S
Pololetí školního roku máme
úspěšně za sebou, nyní již působíme s mateřskou školou jako
společná organizace pod názvem Základní škola a mateřská
škola Šitbořice, příspěvková organizace, pod IČ 75 022 001. Vedoucí učitelkou byla v MŠ jmenována paní Táňa Neugebauerová, která zajišťuje chod mateřské školy.
Jako společný cíl jsme nyní
stanovili vytvoření fungujícího
systému spolupráce škol. Během
tohoto pololetí školního roku se
zaměříme na evaluaci obou škol,
získání zpětné vazby zaměstnanců, rodičů, žáků a zřizovatele.

Na základě výsledků vytvoříme
plán dalšího zvyšování kvality
a zajištění jednotného fungujícího systému výchovy a vzdělávání, který bude postaven na kvalitní péči o děti a žáky s cílem dosahování jejich osobního maxima.
Nyní ve spolupráci našich škol
probíhají v MŠ a následně v ZŠ
edukativně stimulační skupinky,
které jsou určeny pro předškolní děti a jejich rodiče. Mají za cíl
připravit děti na důležitý krok v
jejich životě, a to vstup do 1. třídy
základní školy. Děkuji tímto paním učitelkám Neugebauerové,
Nečasové, Guráňové a Kokešové
za jejich kvalitní vedení a přípra-

vu edukativních skupin.
V rámci zkvalitňování zdravého prostředí jsme do školy
i školky nainstalovali do všech
tříd a na WC nové dávkovače pěnových mýdel, papírové ručníky a bezoplachové desinfekce.
Tímto jsme vyhověli současným
standardům, ale také požadavku Školního parlamentu, který
zastupuje zájmy žáků a podílí se
na chodu a řízení školy.
Věřím, že i druhé pololetí
školního roku zvládneme úspěšně a společně budeme pracovat
jako jeden tým.
Mgr. Monika Ondroušková,
ředitelka

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V
Tak jako ve všech vzdělávacích zařízeních, tak
i my v naší mateřské škole sledujeme, že rok od roku
se výslovnost a vyjadřování dětí zhoršuje. I když od
září vidíme velký pokrok, přesto logopedickou poradnu navštěvuje 20 dětí a dalším 9 jsme ji doporučili, 11 dětem není téměř vůbec rozumět. Z 26 starších, předškolních dětí správně vyslovuje všechny
hlásky 14.
V MŠ podporujeme správnou výslovnost i vyjadřování. Dbáme na správný mluvní vzor, motivujeme děti ke komunikaci, veškerá dechová a řečová
cvičení provádíme formou hry, opravujeme a upozorňujeme děti na nesprávnou výslovnost hlásek
a gramatickou stavbu vět. Každý týden se všechny děti účastní logo chvilky, ve které společně prostrana 6
strana 6

cvičujeme svaly obličeje, hybnost jazyka, ovládání dechu, správnou výslovnost jednotlivých hlásek
a paměť. Všechno vždy s motivací a hravou formou.
Individuálně se dětem se špatnou výslovností věnujeme ve volných hrách. Oceňujeme jejich snahu
a úspěch.
Co by mělo dítě, než půjde do školy, umět?
aktivně rozvíjet slovní zásobu (ptát se, odpovídat)
mluvit v přiměřeném tempu a hlasitosti
správně vyslovovat všechny hlásky
popisovat co vidí na obrázku
sestavit posloupnost děje na více obrázcích a povyprávět jej
* povyprávět jednoduchou pohádku, příběh
*
*
*
*
*
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*
*
*
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používat správné tvary časovaných sloves
tvořit věty gramaticky správně
používat rozvité věty (nejen holé)
dokázat naslouchat, neskákat do řeči
správně používat dech při řeči
používat kamarádskou komunikaci (ne nevhodná
slova, agresi v řeči)
* automaticky používat slova děkuji, prosím, dobrý
den, nashledanou
Touto cestou apelujeme na rodiče, prarodiče

a všechny ostatní - komunikujte s dětmi. Učte je
správně vyslovovat a komunikovat. Nenechávejte
je vysedávat u televize a počítačů, nenechávejte je
samotné si hrát, přidejte se do hry a komunikujte.
Popisujte, co děláte, co vidíte kolem sebe, na obrázku, čtěte dětem pohádky, příběhy a pak si je s dětmi převyprávějte. Možností je hodně. Věřím, že společným úsilím se nám podaří tuto špatnou situaci
ve výslovnosti a komunikaci u dětí zvrátit, alespoň
v Šitbořicích.

Z
Využili jsme dostatek sněhu a uspořádali zimní ekologickou vycházku. Dětem se líbila chůze
hlubokým sněhem, na kterém pozorovaly stopy
ptáků, psa, kočky, ale i zajíce. Děti nasypaly semínka ptákům, přichystaly i ovoce a zeleninu pro
zajíce a další zvěř. Také pozorovaly zimní krajinu
a zjistily, že v ní převládá bílá a tmavě hnědá bar-

va. Seznámily se s tím, kterým směrem, za kterým kopcem se nacházejí nejbližší obce Šitbořic.
Ještě se musíme naučit chodit do přírody potichu,
abychom viděli více zvířat, nejen hejna ptáků. Už
se těšíme na další ekologickou vycházku, kterou
plánujeme na jaře.
Nečasová Marta, učitelka

E
Jako každý rok, tak i letos mají
možnost všechny předškolní děti
se svými rodiči navštěvovat „skupinky“. V letošním roce je organizujeme ve spolupráci se ZŠ –
5 lekcí v mateřské škole a 5 lekcí v základní škole. Všech lekcí se
účastní učitelky MŠ a ZŠ společně.
Edukativně stimulační skupiny jsou programem, jehož cílem
je komplexní rozvoj předškolních
dětí. Snaží se v dětech probouzet zvídavost, zvykat si na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla apod.
Program je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu a trvá přibližně 60
min. Začínáme od nejjednoduššího a postupujeme ke složitějšímu. S dítětem je přítomen vždy
rodič, jeho přítomnost je důležitá
z těchto důvodů:
* získává podněty pro práci s dítětem, pracovní listy, praktické ukázky toho, jak rozvíjet potřebné schopnosti
* vidí své dítě při spolupráci
s učitelkou a ostatními dětmi
při záměrných činnostech, vidí,

Masopust MŠ

jak dítě reaguje, jak se zapojuje
* vytváří si náhled na schopnosti dítěte, co již zvládá, čemu je
zapotřebí se více věnovat
* učí se sledovat dítě, lépe s ním
komunikovat, spolupracovat,
podporovat ho
* dětem bojácným a úzkostlivým
zajišťuje rodič pocit bezpečí
* má možnost konzultace s učitelkou, může se obrátit o radu,
pomoc v situacích, kdy si není
jistý

O tom, že rodiče navštěvují „skupinky“ rádi, svědčí i to, že je
pořádáme již 14. rokem.
Pro rodiče jsme také v lednu uspořádali zajímavou besedu
s Mgr. Lenkou Bínovou na téma
„Školní zralost“, na které se také
dozvěděli spoustu odborných informací a rad. Beseda byla pro rodiče i pro nás učitelky určitě přínosem.
Neugebauerová Táňa,
vedoucí učitelka
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V únoru měly děti možnost zhlédnout, a hlavně vyslechnout, hudební pohádku, která se jmenovala „O princezně, která vůbec nic neslyšela“.
V tomto překrásném příběhu vystupovala
řada postav, ale hlavní roli zde měly hudební nástroje. Ovšem nebyly to jen tak obyčejné a nám
všem dobře známé nástroje. Byly to nástroje z celého světa. Jejich netradiční tvar a hlavně
zvuk byl pro naše děti velkým překvapením. Ka-

ždý nástroj byl spojen s léčivou silou, která měla
nemocnou princeznu uzdravit. To se nakonec
podařilo a princezna opět slyšela, ale to ještě
zdaleka nebyl konec. Pan hudebník umožnil dětem zahrát si na téměř všechny nástroje, které
v pohádce vystupovaly. Pak teprve začal opravdový koncert...
Stehlíková Renata,
učitelka

OKNA ŠKOLY DOKOŘÁN
Tak jako v minulém vydání Štengaráčku informujeme
o úspěších našich žáků. Petr
Pažický, 5. ročník, se umístil
v okresním kole matematické
olympiády na 4. místě a Vojtěch
Daniel, 9. ročník, se umístil dokonce na 3. místě a postupuje
do krajského kola.
Další úspěch oslavily také
naše softballistky (doplněné
našimi chlapci z coachballu),
konkrétně Ema Vozdecká, Daniela Shymon, Soňa Přibylová,
Daniel Mottl, Samuel Němeček a Šimon Daniel. Ti v Ostravě v rámci Moravské ligy získali
3. místo.
Naši žáci nás reprezentovali také ve skoku vysokém na Nikolčické laťce. Ema Vozdecká
získala 2. místo výkonem 120
cm, Šimon Urbánek místo 3.

s výkonem 125 cm, Sára Němečková 2. místo s výkonem 130
cm. Největší úspěch zaznamenal Tomáš Slivoň, který ve své
kategorii zvítězil. Zároveň si vylepšil svůj osobní rekord o 13 cm

a překonal výšku 158 cm.
Srdečně gratulujeme a děkujeme všem žákům za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Monika Ondroušková,
ředitelka

Tříkrálový koncert pěveckého sboru Colorata

Soutěž Školního parlamentu Co na to Šitbořáci
strana 8
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V termínu 20. - 25. 1. 2019 se celkem 44 žáků
a 7 učitelů ZŠ Šitbořice zúčastnilo lyžařského
a snowboardového kurzu ve skiareálu Kohútka.
Ubytování a stravu nám poskytla Horská chata
Javorka. Na kurzu jsme byli rozděleni na lyžaře,
kterých bylo celkem 29, a snowboarďáky, kterých
bylo nakonec 15. Pokročilé lyžaře zdokonalovala v lyžařských schopnostech paní učitelka Novotňáková. O méně pokročilé a lyžaře začátečníky se staraly paní učitelka Rýznarová a paní ředitelka Ondroušková. Snowboarďáky si vzali pod
svá ochranná křídla paní učitelka Staňková a pan
učitel Mottl. Během celého týdne byly velkými
pomocnicemi školní asistentky paní Zelinková a

paní Vacenovská. O zdraví nejvíce pečovala paní
ředitelka Ondroušková, která měla práce více než
dost, za její obětavost všichni moc děkujeme.
Počasí nám většinu týdne přálo, svítilo sluníčko a sněhu bylo víc než dost. Většinu dní jsme
strávili na svahu. Ve středu odpoledne jsme pro
děti uspořádali hru “Hledání pokladu”, během
které jsme vycházkou navštívili nedaleký horský
hotel Portáš.
Věříme tomu, že kurz se žákům líbil, zdokonalili se v lyžařských nebo snowboardových schopnostech a odvezli si domů spoustu pěkných zážitků.
Mgr. Lucie Staňková

Lyžařský a snowboardový kurz ZŠ - Kohútka 2019

Lyžařský a snowboardový kurz ZŠ - Kohútka 2019
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Základní škola a mateřská škola připravily pro děti z MŠ a žáky prvního a druhého ročníku týdenní lyžařský kurz v Němčičkách. Kurzu se
účastnilo celkem 31 dětí. Do družstva pokročilých
bylo zařazeno deset dětí, které svoje lyžařské
dovednosti zdokonalovaly pod vedením Mgr. Tomáše Mottla. Výcvik jednadvaceti úplných začátečníků zajišťovaly učitelky Mgr. Staňková, Mgr.
Rýznarová, PaedDr. Novotňáková a paní ředitelka Mgr. Ondroušková. Velkými pomocníky byli
pan Nekvapil a asistentky paní Rozkydalová, paní
Kroupová a také starší žáci.
Lyžařský výcvik jsme zahájili za krásného jarního počasí v pondělí 4. března. Protože nemrzlo a netvořily se zledovatělé plochy, byl technický sníh a krásně rovně upravený svah ideálním
terénem zejména pro začátečníky. Pod vedením

učitelů prožívaly děti radost z vlastního pokroku a všechny se naučily základním lyžařským dovednostem.
PaedDr. Jarmila Novotňáková

Lyžařský kurz ZŠ a MŠ Němčičky 2019

Děkuji všem pedagogům a zaměstnancům školy, kteří organizačně zajistili kvalitní lyžařské
a snowboardové výcvikové kurzy.
ředitelka školy
strana 10
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Softballová sezona je v plném proudu! Žáci a žákyně naší
školy již byli v akci v rámci SK
Sever Brno v kategoriích žákyně, kadetky a teeball. Další zápasy nás čekají již brzy. V rám-

ci teeballu zajíždíme např. do
Trnavy a v kadetkách a žákyních zase do Ostravy! V dubnu pojedeme do Brna na 2. kolo
školní softballové a teeballové ligy. Letos se v různých ka-

tegoriích dostane do akce celkem 21 hráčů nebo hráček ze
Šitbořic v rámci SK Sever Brno
a přes 30 dětí v rámci školních
lig! Držte palce!
Mgr. Tomáš Mottl

FARNOST
Během vánoční doby jsme skrze černouška v našem betlémě mohli přispívat potřebným lidem.
A byli jsme fakt štědří, za což patří veliký dík
všem přispívajícím. Díky této štědrosti jsme opět
zaplatili dvěma africkým školákům ze Zambie (Mary a Robertovi) celoroční školné (16 000
Kč) a přes organizaci Člověk v tísni jsme zakoupili skutečné dárky potřebným lidem v hodnotě 25 800 Kč (oslík, ovce, kuřata, ryby, pumpa,…).
Dále jsme věnovali dobrovolné vstupné (3 660
Kč) z adventní výstavy betlémů partnerské Diakonii v Kloboukách.
Byla uspořádána povánoční sbírka sladkostí, které byly předány onkologicky nemocným

dětem, léčících se v Masarykově onkologickém
ústavu v Brně. Díky za ně.
Vánoční dobu jsme zakončili už tradiční a velmi potřebnou Tříkrálovou sbírkou, při které dvanáct skupinek koledníků díky vaší štědrosti vykoledovali nádherných 96 187 Kč, za což jim patří
veliké poděkování za ochotu zúčastnit se koledování, i když zrovna počasí nepřeje. Ještě jednou
velký dík.
Celoročně probíhá sbírka použitých poštovních známek pro misie a sbírka použitých dioptrických brýlí pro Afriku. Známky i brýle můžete
nosit do kostela na stolek u bočního východu. Děkujeme.

DOBA POSTNÍ – SVATÝ TÝDEN – VELIKONOCE
Dobu postní jsme zahájili na Popeleční středu
večerní bohoslužbou s udílením popelce, kterou celebroval vzácný host, kterým byl brněnský pomocný biskup a zároveň generální vikář
Mons. Pavel Konzbul. Otci biskupovi se u nás
líbilo, byl nadšen z velké účasti (téměř 400 lidí),
hodně dětí, ministrantů, krásná liturgie. Byl to
zážitek, na který se jen tak nezapomene. Bohu
díky.
Letos připadají Velikonoce na nejzazší možný
termín, a to na 21. dubna. Pro naši farnost začne
velikonoční oslava už 13. dubna:
sobota – 13. dubna
* mše svatá v 7.00
* dopoledne od 9.00 do 11.45 velikonoční svátost smíření (5 zpovědníků)
neděle – 14. dubna - KVĚTNÁ PAŠIJOVÁ NEDĚLE
* mše v 7.00 a 10.30, při kterých bude žehnání
ratolestí a zazní zpívané pašije sv. Lukáše
* žehnání ratolestí u sochy sv. Jana s průvodem
do kostela bude při mši v 10.30
* ve 14.00 KŘÍŽOVÁ CESTA PŘES VESNICI (děti a
mládež)

– začátek u rybníčka na ulici Mlýnská – zakončení
v kostele
Přijďme se modlit za Šitbořice a prosit za jejich
obyvatele, za uzdravení mezilidských vztahů a
vyprošovat dar odpuštění, smíření, pokoje a Božího milosrdenství.
15. dubna - PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Pomazání v Betánii – Prorocké gesto Mariiny lásky naplní dům vůní.
Každý můj skutek lásky, i když je skrytý, zanechá
vůni Kristovu a provokuje touhu po Bohu.
* mše svatá v 7.00
16. dubna - ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Předpověď zrady – Ježíš prožívá poslední dny s
nejbližšími, které miluje, a mezi nimi je ten, kdo
ho vůbec nepochopil, kdo měl o něm jiné představy a tak zradil jeho lásku.
* mše svatá v 7.00
17. dubna - STŘEDA SVATÉHO TÝDNEJidášova
zrada – Učedníci ví, že každý z nich je potencionálně schopný Ježíše zradit.
Vím to o sobě i já? Přemýšlel jsem o tom? Jak bych
se zachoval já?
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* při večerní mši svaté v 18.00 bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných
18. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
Je to den plný projevů Boží lásky k člověku. Bůh
nám umývá nohy a zve nás k hostině, při které se
nám zcela dává jako pokrm pro náš věčný život.
Bůh se vydává do rukou člověka. Co může být víc!!!
* v brněnské katedrále bude v 9.00 hod. mše svatá zvaná MISSA CHRISMATIS, při níž otec biskup
posvětí oleje a kněží obnoví své kněžské závazky.
Všichni jste k této slavnosti srdečně zváni.
* v 19.00 - MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ s přijímáním podobojí
(děti si mohou přinést zvonečky)
* po skončení bohoslužby začne celonoční ADORACE
* čtvrteční bdění v tzv. Getsemanské zahradě je
“vlastním bděním církve na modlitbách”
(je zapotřebí se rozepsat do půlhodinových intervalů – arch je na stolku pod kůrem)
* celonoční adorace bude ukončena páteční modlitbou ranních chval v 7.30 hodin.
19. dubna - VELKÝ PÁTEK – státní svátek – den
volna
Tento den je dnem rozjímání o tajemství Kristova
utrpení a smrti a uctíváme Kříž.
Kristus Velkého pátku je Kristus zohavený, předpověděný prorokem Izaiášem:
„Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled; neměl vzhled, abychom po něm zatoužili…
jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený.“ (Iz 53,2)
* je dnem přísného postu a újmy v jídle
* ráno v 7.30 modlitba ranních chval
* chození klapačů po vesnici (sraz v 6, 12 a 18 hodin vždy před kostelem)
(14.45 – klapání z věže kostela – sraz v 14.40 před
kostelem)

* odpoledne v 15.00 křížová cesta (vedou manželské páry)
(18.45 – klapání z věže kostela – sraz v 18.40 před
kostelem)
* v 19.00 slavení Památky Umučení Páně
velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana, uctíváním kříže a svatým přijímáním
20. dubna – BÍLÁ SOBOTA
Je to den ticha a čekání. Den, kdy nic neděláme,
jen v tichu u hrobu rozjímáme o předešlých událostech. Pohledem na mrtvého Krista musíme
vyzkoušet svoji víru a dovolit, aby tento pohled
zapálil velikonoční světlo v mém srdci.
* ráno v 7.30 modlitba ranních chval
* chození klapačů po vesnici (sraz v 6, 12 a 18 hodin vždy před kostelem)
* během dne možnost modlitby a rozjímání u Božího hrobu
20. dubna - VELIKONOČNÍ VIGILIE
Veliká noc – Pascha – noc přejití z Egypta do zaslíbené země, noc přejití ze smrti k životu, noc
bdění. Noc plná symbolů vzkříšení – oheň, svíce,
slovo, voda, chléb a víno. Noc plná radosti.
(20.15 – klapání z věže kostela – sraz v 20.10 před
kostelem)
* obřady velikonoční vigilie začnou ve 20.30 na
prostranství před kostelem
(nezapomenout si přinést svíčku a děti zvonečky)
21. dubna - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Kristus vstal z mrtvých, opravdu vstal z mrtvých
– toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho, Aleluja
* mše svatá v 7.30 a 10.30 s žehnáním pokrmů
* svátostné požehnání nebude
22. dubna - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
* mše svatá v 7.30 a 10.30

PŘEDVELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
„Ježíš miloval své, kteří byli ve
světě, a projevil jim svou lásku až
do krajnosti“, tak začíná evangelista Jan zprávu o poslední večeři. Ježíš, Boží Syn, odkládá v tomto okamžiku nejen své svrchní
šaty, ale také svoji důstojnost a
koná práci svěřovanou obvykle
otrokům.
Ježíš je natolik „lidský“, že přestrana 12
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koná všechny představy o Bohu.
Své učedníky gestem umývání nohou zaskočí a šokuje, jak se
to stalo již několikrát v letech,
kdy byli spolu.
Ježíš nikdy nejedná podle našich lidských představ. Většina
Židů si asi tenkrát představovala, že Mesiáš sestoupí z nebe
a ukáže svou božskou moc, bude

oděn do zlatého roucha a bude
vládnout celému světu. Náš
Spasitel se ovšem narodil jako
chudé bezmocné dítě. Přišel na
svět ve chlévě jako bezdomovec, jako uprchlík, jako člověk
na okraji společnosti a stejným
způsobem ze světa odchází. Odkládá nejen Božskou důstojnost,
ale dokonce i důstojnost člově-
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ka, stvořeného k Božímu obrazu.
Ježíš se dokáže snížit k práci otroka a nelpí na své bohorovnosti. Tímto skutkem ukazuje lidem napříč dějinami, že ať
má člověk jakékoliv postavení,
žádná služba bližnímu pro něho
není ponižující a nemá se jí vyhýbat, ale naopak se jí s láskou
ujmout.
Ježíšovi zbývají poslední hodiny pozemského života a je čas
předat učedníkům zásadní poselství, zprávu pro celý svět: jak
nejlépe získat všechny lidi pro
Jeho království?
Za několik hodin řekne tváří
v tvář Pilátovi: „Moje království
není z tohoto světa…“ (J 18,36).

březen 2019

Tak nám ukazuje, že svět máme
ovládnout ne mocí, ale láskou –
k Bohu a k bližnímu. Podle Ježíšova příkladu máme sloužit jeden druhému a projevovat lásku
k druhým ne jen velkými a hrdinskými činy, ale i těmi nejobyčejnějšími skutky lásky, jaké si umíme představit. Máme se navzájem milovat až do krajnosti, tak
naplníme jeho odkaz.
Ale jaká je to krajnost, když
nejsme často ochotni obětovat
ani několik minut našeho „drahocenného“ času pro svého bližního. Vyslechnout ho, odložit na
chvíli svoje zájmy a svoje potřeby a přijmout za své jeho starosti a společně je svěřit Ježíši?

Mnohdy je pro nás snazší vykonat skutek lásky někomu, kdo
je od nás vzdálený a ani ho vlastně neznáme (např. rádi přispíváme na různé dobročinné akce,
podporujeme Charitu a další organizace), ale nezapomínejme
hlavně na ty, se kterými se denně setkáváme.
Ježíš nám dal příklad lásky a pokory, tak se i my a nejen
dnes skloňme ke svým bližním
a pomozme jim nést obtíže života, nasměrujme své myšlenky k Ježíši, který miluje každého
z nás až do krajnosti.
„Když to víte, blaze vám, jestliže podle toho jednáte.“
(J 13,17)

Z FARNÍHO DIÁŘE…
* neděle 5. května – v 10.30 mše za hasiče
* neděle 12. května – žehnání Štengaru spojené
s žehnáním polí, zahrad a vinohradů
* sobota 8. května – farní pouť do Olomouce, na
Svatý Kopeček a do Slavkovic
* sobota 1. června – Farní Den – den farní pospolitosti...
* neděle 2. června – slavnost prvního svatého
přijímání 10 dětí
* sobota 8. června – svatodušní vigilie
* od 7. do 11. července – charismatická konferen-

RADY A MOUDRA
„Radost vidět a rozumět,
to je nejkrásnější dar přírody.“
Albert Einstein

„Neohlížejte se smutně za minulostí,
už se nevrátí.
Raději moudře využijte přítomnosti.
To je správná cesta.“
Henry Wadsworth Longfellow,
americký básník

ce na výstavišti v Brně
* od 20. do 27. července – farní Chaloupky v Mrákotíně na Vysočině
* od 30. července do 7. srpna – festival mládeže
„Mladifest“ v Medžugorje
* další informace kolem dění ve farnosti sledujte
průběžně na farních stránkách www.farnost-sitborice.cz
Jiří Topenčík, farář
a Petr Krupička

PRANOSTIKY
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí;
ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok
neúrodný snadno.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
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PLÁNOVANÉ AKCE
27. 3. 2019

Den otevřených dveří v ZŠ od 8:00 do 10:00 (otevřené hodiny pro rodiče našich žáků)

6. 4. 2019

Ukliďme Česko, sraz ve 13.00 u staré školy

10. 4. 2019

Zápis do 1. třídy

14. 4. 2019

Velikonoční jarmark 15:00 - 17:00 v KLASu

12. 5. 2019

Den matek

14. 5. 2019

Zápis do MŠ, den otevřených dveří 9:30 – 11:30, 14:30 – 16:00

15. 5. 2019

Den proti rakovině - prodej kytiček

18. 5. 2019

Rybářské závody

19. 5. 2019

Dětský den na rybníku

24. 5. 2019

Soutěž v požárním sportu - sportovní areál (hřiště) 18:00

26. 5. 2019

Den se včelami a hmyzími kamarády – areál ZŠ 13:00 – 17:00

16. 6. 2019

Dětské hasičské závody - sportovní areál ( hřiště) 9:00

22. 6. 2019

Babské a Dětské hody, průvod v 15.30 od Orlovny, hrají Blučiňáci

6. 7. 2019

Setkání historických vozidel – 10.00 u sokolovny

strana 14
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SERIÁL O BYLINKÁCH
D
lidové názvy: koňské kopyto, lopušnice, sluneční klobouk, velký podběl
Devětsil patří mezi první ozdoby ožívající přírody. Ještě úplně neroztál sníh a kolem potoků a na
mokřinách se začínají objevovat jeho narůžovělé
hrbolky. Nejúčinnější částí devětsilu je sice kořen,
ale téměř stejné účinky má i květ. Už v antice se devětsil používal při morových epidemiích a mohou za
to jeho desinfekční a hojivé účinky. Dnes se používá
hlavně při kožních onemocněních, při kašli a chrapotu, horečce, dušnosti, dně, hemoroidech, k tišení
křečí nervového původu a také dokonce k uvolnění
při epileptických záchvatech. Je močopudný a potopudný. Blahodárně působí rozmačkané listy, pokud

je přiložíme na bolavá místa při revmatických bolestech, na zanícené žíly, otoky, vyvrtnutí a jiné svalové bolesti. Devětsil má velmi široké možnosti využití
a přisoudit této rostlince
devět léčivých sil není vůbec přehnané.
Čaj z devětsilu
Zarovnanou čajovou lžičku devětsilového kořene namáčíme 12 hodin v 1/4 litru vody, potom
výluh zahřejeme, scedíme a po doušcích vypijeme.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Dobrý den,
Přečetla jsem si poslední prosincové číslo Štengaráčku a s potěšením jsem zjistla, že někdo má
ještě po hodně letech fotky z doby budování sokolovny. Na fotce třetí zprava je i můj tatínek, Novák

Jan, narozený v roce 1912, bohužel tragicky zahynul
v roce 1967, byl nadšený sokol, fotbalista, později jen fotbalový divák. Děkuji, že nezapomínáte na
historii.
S pozdravem Eva Surovcová.

POTRAVNÍ SPOLEK V ŠITBOŘICÍCH
Dne 31. 12. 2018 byla rozhodnutím vlastníka Jednoty Mikulov uzavřena prodejna
potravin. Uzavřela se tak další kapitola historie budovy, ve
které byla provozována. S budovou je úzce spojena historie
Potravního spolku, o kterém se
píše v kronice:
„Rozvoj zemědělské výroby nastal po zrušení robo-

ty. Po roce 1848 se změnil celý
hospodářský život na vesnici.
Židé dostali svobodu podnikání a mohli nakupovat svobodně pozemky, což jim bylo dříve zakázané. V krátké době si
otevřeli skoro ve všech obcích
obchody a hostince. Lidé, osvobození z roboty, však zbujněli,
nedovedli si tolik vážit získané
svobody a ani nedovedli samostatně hospodařit.
Holdovali spíše pytláctví, pití a karbanu.
Židé toho využívali,
lákali lidi do hospod
k pití kořalky a půjčovali jim peníze
na lichvářský úrok.
Brzy začali vesnice
ovládat a zadlužené statky od sedláků kupovat. Do Šit-

bořic se přistěhoval žid Lampl.
Od Neuwalů koupil kus dvora,
kde postavil hostinec, obchod a
palírnu lihu. Brzy u něho rolníci propili své vlastní statky. Rozumní hospodáři brzy poznali,
že další pokračování by vedlo
k ožebračení vesnice a uvažovali o založení svépomocného
spolku. Roku 1868 tak založili v Šitbořicích Potravní spolek
s. r. o. Sami si zboží nakupovali
a prodávali s malým výdělkem.
Část výdělku se vracela členům
ve formě dividendy. Zakládajících členů bylo málo a jména jejich upadla v zapomenutí.
První obchod byl v domě Matěje Konečného č. 28, jednoho ze
zakládajících členů. Později byl
odkoupen dům č. 142 od Pavla
Kocmana, který se odstěhoval
do Slavonie. Roku 1904 vyhostrana 15
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řel, ale spolek utrpěnou škodu
šťastně překonal.“
I když lze konstatovat, že
zásobování obce potravinami
je díky existenci dalších 4 obchodů zajištěno, bude určitě
nemalá část obyvatel s nostalgií vzpomínat, jak chodila nakupovat do „Spolku“. Budova
byla ze strany Jednoty Mikulov
nabídnuta k odprodeji obci Šitbořice. O koupi budovy i se sousední parcelou rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4. března letošního roku. O dalším využití zatím
rozhodnuto nebylo, vrátí se do
ní obchodník, nebo někdo úplně jiný?
Jirka Kaňa

HÁDANKA
Poznáte naše rodáky, kteří se zasloužili
o stavbu sokolovny v Šitbořicích?
Na hádanku z minulého čísla zpravodaje
odpověděla paní Marie Němečková, Nikolčická 437
Eduard Kaňa (krejčí), Tesař František
(u hřbitova), Jaroslav Viktorin, který dělal plány na stavbu sokolovny, Jan Novák,
Nikolčická, Sedlák František (Pětinka), Josef Němeček (krejčí)
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Foto: Jiří Kaňa

VÍTE, ŽE?
Že byly nedávno Vánoce, si ještě pamatujeme
všichni. Že k Vánocům v Šitbořicích patří krásný
chrámový betlém, už se bere jako samozřejmost.
Ručně vyřezávanému a nádherně kolorovanému
betlému původem z jižního Tyrolska je již sto let. Na
mezinárodní výstavě betlémů v Hodoníně vždy sklidil velký obdiv. Ale zub času a každoroční skládání
a rozkládání se projevilo také. Ovečky a pastýři se
již několikrát opravovali. Stáje, budovy a celá krajina se zdánlivě neměnily, ale v posledních letech
se ukázalo, že trpí také. Namalované pozadí (betlémáři ho nazývají „dálina“ nebo „lončaft“) začalo
být zašlé, zaprášené a nezřetelné. Ozývaly se hlasy, že by to měl někdo opravit, ale kdo? Ale opravit popraskanou střechu, oloupanou věž i s cimbuřím a oživit namalovanou krajinu, do toho se nikomu nechtělo a ani to nikdo z nás pořádně neuměl.
Zpevnit rám celé konstrukce a vyřezat novou věž
zvládl Zbyněk. Na práci z olejovými barvami si pozval svoje neteře (studetky AVU a UMPRUM), které
práce bavila a opravy maleb zvládly úžasně. Proto jim všem i Zbyňkovi patří naše veliké poděkování. Kvalitní oprava a restaurování uměleckého díla
se pozná, když je zachován charakter původního
díla a nejsou tam vnášeny nepůvodní moderní prvky. Proto si většina z nás ani těch významných změn
nevšimla. Při těchto opravách se také ukázaly zajímavé detaily, které přiblížily to, jak tyrolští betlémáři před sto lety postupovali. Krásný betlém tak budou obdivovat návštěvníci ještě mnoho dalších let.
Josef Zelinka
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PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
I

Š

Z dochovaných dokumentů
pana Ing. Konečného, ul. Dlouhá,
zaslal pan František Krupička
Dle vyprávění mých rodičů a prarodičů o Istriánech, kteří
žili za první světové války u nás
v Šitbořicích. Istriáni pocházeli
z bývalé rakousko-uherské krajiny Istria, rozprostírající se okolo města Terst. Z této oblasti museli odejít hned na počátku války.
Pravděpodobně jejich odsun nařídily rakousko – uherské orgány.
Pokud jsem mohl zjistit, byli v Bošovicích, Kloboukách a v Šitbořicích. Bydleli v neobydlených domech, například vedle Orlovny,
dnes č.559, a u Konečných č.84.
Podle vyprávění chodili pracovat
na pole, ženy i při chůzi háčkovaly, předly a stále nosily sebou
deštník (umbelu). Děti tu chodily do i do školy a několik Istriánů i zemřelo. A skutečně v obecní knize zemřelých jsou uvedena
tato jména:
Cvek Josef, Rolník-Perušky,
farnost Krnice, obec Vodnajan,
okr.Pulja
Nar. 5. 8. 1871, zemřel
14. 8. 1915 – zánět podbřišnice
Varešková Mária, vdova po
Marku Vareškovi, rolníku ve Vareškách

P

Nar. 28. 6. 1841 okr.Pulja-Istria, zemřela 2. 2. 1917 sešlost věkem
Cvek Marek, dítě Matěje Cveka, nar. 1. 1. 1917, zemřel 5. 2. 1917,
zánět průdušek
Glavinová Foška Perušky, farnost Krnice, obec Vodnajan-Istria
Nar. 25. 2. 1879, zemřela
1. 2. 1918, tuberkuloza plic
Při hledání dalších podkladů jsem zjistil zajímavou skutečnost.
V roce 1970 byl v Jugoslávii
v Pule pan Rožnavský z Klobouk.
Ten se ubytoval v hotelu Perušky a zajímal se, jak je daleko obec
Perušky, že tam má známé z první světové války, s kterými chodil
v Kloboukách do měšťanky. Jelikož to bylo jen 18 km, zajel tam
s celou rodinou a našel tam ještě
dva kamarády a Marii Peruškovou. Od ní přivezl dopis pro Anežku Konečnou ze Šitbořic, u které
bydleli a se kterou se kamarádila.
Na tento dopis odpověděla snacha paní Anežky, paní Jindra Kaňová.
Na základě toho začala Marie
Perušková psát docela dobrou
češtinou dopisy, ve kterých vzpomíná na svoje kamarádky, na učitele, na život v Šitbořicích a na to,

jak k nim, vyhnancům, byli všichni dobří.
Aspoň několik částí z jejích dopisů:
- Já jsem česky nezapomněla,
protože večer poslouchám rádio Brno,
Bratislavu a tak ještě rozumím dobře. Moc pozdravuji
Ludmilu, co pracovala tenkrát
ve Spolku, jestli je ještě živá.
Tenkrát učil mě ve škole pan
ředitel Souček, učitel Mucha
a i Smejkal.
- od Konečné rodine, že jste
samá Anežka milá. Pán Bůh
budiž dobré Vašemu tatínkovi jak oni byli pro nás vystěhovalce a Mařka milá, která byla
tak dobrá a pro mě přešívala
od svých zástěr, sukní, jupky a
strojila mě i chodila jsem s ní
stále do kostela, taky na pouť
paní Marie Žarošické vzala
jste mě s sebou…
- interesuje mě kdo žije v domě,
kde jsme byli my u Konečném,
jestli je tam ten Štengar, Spolek Štengara bydlely 2 rodiny
vystěhovalci
- 4děti zůstali byli sami tam
jim zemřela maminka, tatínek
jim zůstal ve válce, když přišli
domů, neměli nikoho…

D

V neděli 26. května se od 13:00 v areálu základní školy v Šitbořicích bude konat zábavné odpoledne pro děti na téma Den se včelami
a hmyzími kamarády. Pro děti i jejich doprovod
bude připravena řada stanovišť se včelařskou
tematikou. Připraveny budou jak pohybové
a soutěžní aktivity, tak i aktivity vzdělávací, kde
se budou moci velcí i malí návštěvníci dozvědět
více informací o chovu včel a o všem, co s ním
souvisí.
Z programu můžeme namátkou zmínit ukázku
zpracování medu s ochutnávkou, výrobu svíček

z voskových mezistěn, výrobu hmyzích hotelů,
závodní štafetu ve sbírání nektaru či malování
na obličej pro děti. Na všechny dětské návštěvníky rovněž čeká sladký dárek.
Věřím, že nám bude přát počasí a sejdeme se
v hojném počtu.
Za organizátory zve
Mgr. Monika Ondroušková
(ředitelka ZŠ a MŠ Šitbořice)
a Mgr. Lukáš Franěk
(jednatel ZO ČSV Diváky).
strana 17

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

březen 2019

M
Před končící zimou se nám díky obci podařilo
vyměnit v klubovně Mikeše topení.
S malými dětmi, které ještě nechodí do školky,
se scházíme každou středu od 9 do 11 hodin.
Pro děti do 6 let jsou připravené každé pondělí
od 15:30 dílničky. Děti si zde procvičí jemnou mo-

toriku při práci s papírem a přírodními materiály. Díky spolupráci se základní školou můžou děti
vyrábět i z keramické hlíny. Po dílničkách mají
možnost zahrát si divadlo a pobavit se při společných hrách.
Jana Fraňková

Š
Folklórní kroužek Šitbořáček vystoupil se střední kategorií na turnaji v kolové Grand
Prix Šitbořice. Děti vystoupily
s pásmem ŠKOLA, ve kterém si
zábavnou formou hrají na školu. Je to pro nás vždy nové, vy-

stupovat před tak velkým publikem, ale každá zkušenost je zajímavá. Nyní se všechny kategorie (od dětí ze školky až po žáky
9. třídy ZŠ) pilně připravují na
závěrečné vystoupení na Babských hodech, které se uskuteč-

ní 22. 6. 2019. Všechny vás tímto zveme na naše vystoupení.
Přijďte se podívat, co jsme se za
celý rok naučili.
Radek Pudil,
Zuzana Baranová,
Tereza Baranová

SPORT
K
33. ročník mezinárodního turnaje v kolové –
Grand Prix Šitbořice
Vážení příznivci kolové, dovolte mi krátké
ohlédnutí za 33. ročníkem mezinárodních turnajů v kolové, od roku 2015 pořádaných pod názvem Grand Prix Šitbořice.
Turnaj vyhráli jednoznačně loňští vítězové
Gerdes/ Uhlirsch z německého Zscherbenu. Na
druhém místě, stejně jako loni, skončil Favorit
Brno Zvolánek/ Havlíček. Třetí místo obsadila
dvojice ze švýcarského Schofflandu. Šitbořické
extraligové družstvo hrálo ve složení Miroslav
Starý a Martin Drabálek, který zastoupil Marka
Topoláře, jenž sbírá pracovní zkušenosti v zahraničí. Domácí hráči se snažili a před skvělým
šitbořickým publikem se chtěli ukázat. I přesto, že vyhráli nad francouzským Dorlisheimem,
který byl 3. na MS 2015, obsadili poslední místo
s jedním cenným vítězstvím.
Na turnaji PRAMOS Cup do 23 let startovala
naše nadějná dvojice Martin Drabálek/ Štěpán
Urbánek. Turnaj jednoznačně vyhrála. Kluci potvrdili, že po loňském titulu Mistr ČR v kategorii juniorů budou jedním z horkých kandidátů na
zisk mistrovského titulu v kategorii do 23 let.
Žákovský turnaj PRAMOS Cup obsadila 2
družstva domácího oddílu. Dominik Šabata/ Šimon Urbánek skončili na pěkném druhém místě,
stejně jako loni. Patrik Hochman/ Ondřej Valíček
si o jedno místo oproti loňsku polepšili a skonstrana 18
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foto: Stanislav Prokop

Grand Prix Šitbořice 2019
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čili 4. Avšak nebylo možné si nevšimnout vyšší
technické úrovně mladších hráčů z německého
Zscherbenu. Zejména hráči, ale i trenéři budou
muset v nastávajícím období věnovat vyšší úsilí
pilování technických prvků, aby se žákovská šitbořická kolová prosadila nejen na úrovni ČR, ale
i v zahraničí.
Nejmladší žákovská dvojice Lukáš Novotný/
Jeremiáš Konečný se prvních turnajů bude zúčastňovat až v následujícím období.
Pořádáme stálý nábor žáků ve věku od 6 do 8
let.
Musím již tradičně poděkovat všem podnikatelským subjektům v obci a regionu, bez jejichž
podpory by nebylo možné tuto tradiční sportovní akci uspořádat. Není možné nevzpomenout
obětavost a úsilí všech příznivců kolové, kteří věnovali svůj čas pro přípravu, zabezpečení
a provedení celé akce.
Vážení spoluobčané, věřím, že vás výkony našich hráčů zaujaly a budeme rádi, když naše hrá-
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PRAMOS Cup U 23

foto: Stanislav Prokop

če podpoříte vysokou diváckou návštěvou při
extraligovém utkání 14. 9. v Šitbořicích a při turnaji GP Šitbořice v příštím roce.
Robert Zvolánek st.

F
Florbalová sezóna 2018/2019 se nám pomalu blíží ke konci. Mužský i ženský A-tým stojí před prvními koly play-off, ve kterých se už hraje o vše. Muži
Aligators Klobouky TEAMSTORE.cz odehrají zápasy
proti FBK Letka Ostrava, ve kterých hrají na 3 vítězné
zápasy. Ženy PRAMOS Šitbořice Fbc Aligators zatím
svého soupeře neznají, ještě je čekají poslední zápasy základní části. Mládežnické týmy mají před sebou
několik zápasů, ve kterých mohou bojovat o výsledné umístění, které ovšem není tak důležité. Hlavní je,
aby se děti florbalem bavily. Sezónu zakončí začátkem května.
Bližší informace, články ze zápasů, postřehy hráčů a fotografie můžete sledovat na našem facebooku, instagramu a webových stránkách www.fbc-aligators.cz.
Za klub Aligators Tereza Baranová

Přehled aktuálního umístění týmů:
Tým

Umístění

Počet týmů

Ženy B

2.

5

Muži B

4.

11

Muži C

3.

11

Muži D

3.

7

Veteráni

4.

4

Juniorky

3.

9

Junioři

4.

8

K
Přes zimu fotbalové hřiště spí, fotbalisti a funkcionáři však nikoliv.
Dne 11. 1. 2019 proběhla členská schůze oddílu
kopané. Na této schůzi byl zvolen nový výbor oddílu kopané ve složení: Předseda oddílu – ing. Petr
Holásek MBA, Vedoucí A-mužstva – Roman Kresa,
Vedoucí B-mužstva – Jiří Hanák, Vedoucí mládeže –
Vladimír Navrátil ml., pokladník – Pavel Relich. Pro
ty, kteří by neznali našeho nového předsedu, uvedu, že se k nám před pár lety přistěhoval ze Šak-

vic a hned od svého příchodu k nám se začal aktivně podílet na chodu oddílu. Jakožto manažer zahraniční společnosti nám do oddílu přinese nový, odbornější pohled na vedení klubu a věříme, že tato
změna povede k novým myšlenkám a nápadům
a že zlepšíme povědomí spoluobčanů o našem oddílu. Jako hlavní cíl jsme si dali lepší práci s mládeží.
Chceme nalákat víc dětí na fotbal a tím zabezpečit
budoucnost naší kopané. Proto máme v plánu pořádat letos několik akcí pro děti. Jmenovitě výlet dětí
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autobusem na zápas 1. fotbalové ligy, pálení čarodějnic, dětský den, stanování dětí na hřišti, výlet na
koupaliště, mikulášská nadílka apod. Dále budeme
u nás na hřišti znovu pořádat okresní fotbalový turnaj přípravek, a to v neděli 5. 5. 2019. O všech těchto a dalších akcích vás budeme informovat na naší
nové nástěnce před radnicí, prostřednictvím rozhlasu, obecního kanálu a facebooku.
Co se týče mužů, tak náš A-tým začal se zimní přípravou 25. 1. V průběhu února jsme se snažili trénovat 3x týdně, a to převážně výběhy po okolí a nabírání fyzičky. Toto období vyvrcholilo tradičním zimním soustředěním v Bítově v penzionu Rumburak.
Toho se zúčastnilo celkem 22 hráčů. Na tomto čtyřdenním soustředění kluci absolvovali denně dvo fázové tréninky, dopolední výběh po okolí Bítova a odpolední trénink na hřišti s umělou trávou. Počasí
se nám vydařilo, tréninková morálka byla výborná,
a proto věříme, že jsme nabrali dost fyzické kondice do jarní části sezóny. Další pozitivní zprávou je, že
se nám přes zimu podařilo uskutečnit návrat našeho bývalého hráče Jiřího Nevídala z rakouské soutěže. Věříme, že nám Jirka pomůže svými zkušenostmi
a schopnostmi na hřišti k lepším výsledkům.
První zápas jarní části soutěže odehraje Áčko
31. 3. v Krumvíři, první domácí zápas je na programu o týden později, 7. 4. 2019. Ve 13:15 nastoupí Áčko proti Kobylí, od 15:50 B-tým proti Velkým
Pavlovicím “C”.
Ve spolupráci s obcí Šitbořice jsme také letos mohli uspořádat obecní zabíjačku. Ta proběh-

Vranovice – foto z přátelského utkání proti
Vranovicím 17. 2. 2019 Foto: Richard Konečný

HÁDANKA
Poznáte naše rodáky?
Foto zaslala paní Němečková, Nikolčická 437.
Odpovědi zasílejte na redakce@stengaráček.cz
nebo můžete vhodit do schránky obecního úřadu.
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Cornštejn – záběr z výběhu na hrad Cornštejn v
rámci zimního soustředění 22. 2. 2019
foto: Richard Konečný

la 9. 2. 2019. Akce se nám povedla, lidí přišlo hodně a myslím si, že většina odcházela spokojena
a s plným žaludkem. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili a pomohli zabezpečit hladký průběh celého dne.
Peníze vydělané na této akci jsme neutopili v pivě, jak by si někteří naši občané mohli myslet, ale investovali do nákupu benzínového vertikutátoru. Ten bude náš správce areálu pan Zouhar využívat k úpravě už tak kvalitního travnatého povrchu, který nám může celý okres závidět.
Dále by také měla letos proběhnout v našem areálu výstavba zastřešené pergoly, která bude umístěna mezi dřevěnou boudou a záchody. Tato bude
sloužit jako úkryt fanoušků a trénujících sportovců před nepříznivým počasím. Na tuto výstavbu
byly vyčleněny peníze z rozpočtu obce. Za to patří
zastupitelstvu velký dík. Nezapomínejme totiž, že
fotbalové zápasy stále patří mezi nejnavštěvovanější kulturní akce v obci.
Díky všem našim příznivcům, sponzorům, obci,
rodičům a sportovcům. Těšíme se na viděnou na
hřišti.
Za Tj Sokol Šitbořice – oddíl kopané
Vladimír Navrátil ml.
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Koncert pěveckého sboru Colorata

FILIP DVOŘÁK

foto: Filip Dvořák
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DĚTSKÝ KARNEVAL
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FOTO: L. PALÁNOVÁ
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